ที่ สคท.037/60/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 104-03/2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต
2. นายสมศักดิ์
3. นายคเชนทร์
4. นายสมชาย
5. นายกิตติรัตน์
7. นายวัชรพงษ์
8. นายสุ ริยพงศ์
9. นายสุ เมธ
10. นายวัลลภ
11. นายปิ ตุภูมิ
ผู้ทไี่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ
2. นายประภาส
3. นายสุ กิจ
4. นายสุ ชีพ
5. นายพรชัย
6. ดร.พรชัย

ทรัพย์กาเนิด
เหล่าปรี ชา
ม่วงมณี
ทรัพย์เย็น
เมฆมณี
ดีเทศ
อยูอ่ อมสิ น
แสงสลับ
ชัยวรรณ์
สุ บงกช

นายกสมาคม
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
อุปนายกและเหรัญญิก
เลขาธิการ
ผูช้ ่วยเลขาธิ การ
ผูช้ ่วยเลขาธิ การ
นายทะเบียน
ฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ

อนันตรัมพร
ลิ่มกังวาฬมงคล
บัณฑิตวราพงศ์
เขียวลายเลิศ
เอี่ยมสุ กใส
บุญบวรรัตนกุล

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
ปฎิคม
กิจกรรมพิเศษ
กรรมการ

เริ่ มประชุมเวลา 16.15 น.นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิ ด (นายกสมาคม) ขอขอบคุณ บมจ. คอมมิวนิ เคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่
ที่ให้ความอนุ เคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเชิญเข้ าร่ วมงานเปิ ดโครงการ TAP
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาสมาคมการค้า กาหนดจัดงาน
Trad Association’s President Club (TAP) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบุร
ฉัตรไชยากร 30410 ชั้น 4 สานักปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างการรวมตัวของผูบ้ ริ หาร
นายกสมาคมการค้าให้เกิดเครื อข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็ง ส่ งเสริ มและสนับสนุนสมาคมการค้าให้มี
บทบาทสาคัญและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 103-02/2560
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 103-2/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 ก.พ. 60
ณ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 103-2/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) ) รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม 75,148.72 บาท
รายรับดังนี้
รายจ่ ายดังนี้ ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.) 209.75 บาท ค่าเค้ก(วันเกิดพี่โอ๊ค) 455 บาท อุปกรณ์ออฟฟิ ต 70 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 15 มีนาคม 60 จานวน 94,927.94 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1 เรื่ องรับรองสมาชิกเพิม่ เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่
15 ก.พ. – 15 มี.ค. 60 มีสมาชิก
สมัครเพิ่มเติม 1 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ปิ รามิด โซลูชนั่ จากัด โดยผูม้ ีอานาจลงนาม นายกันตพัฒน์ เหลือเจริ ญวัฒนา
2. ที่อยู่ 55/723 หมู่ 2 ตาบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ประกอบธุ รกิจ IT AND COMMUNICATION SYSTEM
โอนเงินค่าสมัครสมาชิกแล้ว วันที่ 7/03/2560 = 1,500 บาท ปัจจุบนั มีสมาชิกจานวน 122 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ

4.2 การอบรมสาขาช่ างไฟฟ้ า
นายสุ เมธ แสงสลับ(ผูช้ ่วยเลขาธิ การ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ก็จะเปิ ดอบรมภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ รุ่ นที่ 8 แต่จะเลื่อนออกไปก่อนเนื่ องจากมีผสู ้ มัครจานวนน้อย โดยนายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและ
เหรัญญิก) ขอให้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ช่วยจัดทาเอกสารแจ้งผูส้ มัครว่ามีอบรม
1 วัน จานวน 8 ชัว่ โมง และขณะนี้ได้ส่งประเมินสัมภาษณ์กบั ทางพระนครเหนื อได้ส่งไปแล้ว 34 ท่าน ในวัน
จันทร์ที่ 20 เม.ย. 2560 มีรอบเช้าและรอบบ่ายโดยส่ งรายชื่ อได้ที่นายสุ เมธ แสงสลับ
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน ช่ างโทรคมนาคม (เคเบิล้ ลิ่ง)
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (ผูช้ ่วยเลขาธิ การ) แจ้งในที่ประชุมว่า อ.ศรธร (เจ้าหน้าที่กรมพัมนาฝี มือ
แรงงาน) ได้ส่งตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานช่างโทรคมนาคม ให้ดูเป็ นตัวอย่าง และจะนัดคณะ
อนุกรรมการเข้าร่ วมประชุมในการจัดทาร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี กรุ งเทพฯ
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2560
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) แจ้งว่า ได้เตรี ยมการจองห้องประชุมสาหรับ
ประชุมใหญ่สามัญ เรี ยบร้อยแล้ว การันตีที่ 35 ท่านขึ้นไป และให้เจ้าหน้าที่สมาคมประสานงานเรื่ อง
การเตรี ยมความพร้อมของห้องสัมมนา และการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุม : รับเทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา (ถ้ ามี)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-

ไม่มี

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

